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О ОБСТАНОВЦІ всенародної боротьби за втілення 
** н життя історичних рішень XXIV з'їзду КПРС, 
великого політичного і трудового піднесення завер
шується третій, вирішальний рік п’ятирічки. Хліборо
би нашої республіки піднесли український коровай в 
мільярд пудів. * ’

Рядом цінних починань в ході Всесоюзного змаган
ня можна засвідчити результати досягнень в первин
них комсомольських, організаціях міста Кіровограда. 
Комсомольсько-молодіжна бригада газоелектрозва- 
рювальників комуністичної праці, яку очолює моло
дий комуніст Віктор Недопас з механоскладального 
цеху № і заводу «Червона зірка», виступила з іні
ціативою — до 1 березня 1973 року виготовити понад 
план 25 кукурудзяних сівалок з тим, щоб вручити їх 
кращим комсомольсько-молодіжним колективам трак
торних бригад 25 областей республіки до весняної 
сівби.

ВИМОГИ ЧАСУ— 
ДОРОГОВКАЗ

М. СЕЛЯН ИЧЕІ1ЕО,
перший секретар Кіровоградського міськкому 

комсомолу
Комсомольці і молодь заводу тракторних гідроагрегатів 

зобов'язались »вготовити із зекономленого матеріалу понад 
план 1300 насосів НШ-32«У» І, взявши шефство над ко.тгос- 

■ пом імені Петровського Кіровоградського району, зобов’яза
лись механізувати в 1973 році тваринницький комплекс у 
господарстві, надати йому допомогу десятьма механізатора
ми — членами Спілки — в період посівної і жнивної кам
паній.

Тож-ми сьогодні з гордістю можемо сказати, що в україн
ському мільярді пудів хліба, переданого державі колгоспами 
І радгоспами республіки, є вклад і нашої міської комсо
мольської організації.

Серйозним ставленням до ювілейного огляду ком
сомольських організацій і комсомольських груп про- 

• мислових підприємств, будов, транспорту, зв’язку, 
сфери обслуговування, згідно з постановою ЦІ< 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦЕ ВЛКСМ 
«Про дальше поліпшення організації соціалістичного 
змагання», відзначились комсомольці нашого міста. 
А в період підготовки до святкування 50-річчя ком
сомольської організації заводу «Червона зірка» ви
никли починання «50-річчю комсомольської організа
ції заводу — 50 комсомольських справ» та «50-річчю 
комсомольської ооганізації заводу — 50 комсомоль
ських сівалок». Молоді заводчани успішно справи
лись з виконанням соціалістичних зобов’язань і кра
щі з ник були удостоєні права поїздки в Київ для 
вручення рапорга ЦК ЛКСМ України.

Під девізом: «15 союзним республікам —15 трудо
вих вахт» проходили змагання на честь 50-річчя ство
рення СРСР, в якому взяли участь понад 2,5 тисячі 
молодих робітників і 37 комсомольсько-молодіжних 
колективів Тут обов'язково треба згадати, що брига
да різників Гепнадія Брайловського з ковальсько- 
пресового цеху заводу «Червона зірка» була наго
роджена перехідним Червоним прапором обкому 
ЛКСМ України і пам'ятним подарунком, як перемо
жець соціалістичного змагання серед комсомольсько- 
молодіжних колективів промислових підприємств об
ласті.

Попі починання, конкурси професійної майстерності потд- 
нупалисі» Із поширенням передового досвіду, з навчанням.

Молоді спеціалісти «Червоної зірки», заводу тракторних 
гідроагрегаті», швейної та взуттєвої фабрик, заводу радіо 
виробів ведуть ділове шефство над впровадженням у вироб
ництво нових вузлів, деталей машин. Комітети комсомолу 
постійно контролюють і спрямовують роботу рад молодих 
спеціалістів.

Тепер, до дня чергової XXVIII міської конференції — за 
звітний період — комсомольська організація Кіровограда ви
росла на 3552 члени ВЛКСМ і всього нараховує 31 495 комсо
мольців, які стоять па обліку о 307 первинних, п 1181 цехо
вій, бригадній, факультетській організаціях, та 472 комсо
мольських групах.

У нинішньому році понад 5700 комсомольців і мо
лоді навчаються в сітці комсомольської політосвіти. 
Більше 1600 членів ВЛКСМ проходять навчання в 
партійній сітці. Багато корисного й цінного взя
ли комсомольці на Ленінських уроках «Ми — патріо- 
ти-інтсрнаціоналісти», «Героїчний шлях КПРС» (до 
70-річчя II з'їзду РСДРП), які пройшли успішно. 
Збільшилось число гуртків «Молоді про партію», 
«Основи комуністичної моралі».

/X нині, коли ми підійшли до XXVIII міської кон
ференції, ще до закінчення третього, вирішального 
року п’ятирічки серед комсомольців і молоді міста 
шириться девіз наступного — «1974-му — комсо
мольський зустрічний».

Бригадир комсомольсько-молодіжної бригади четвертого механоскладального цеху заво
ду «Червона зірка» Надія Щербань — делегат XXVIII Кіровоградської міської комсомоль
ської конференції. Всі члени бригади — ударники ко.-.іуністичі.'ОЇ праці, на трудовому ка
лендарі колективу — травень 1974 року.

На фото: члени комсомольсько-молодіжної бригади Надії Щербань. Н. ЩЕРБАНЬ — дру
га справа.

Фото Ф. ГОНЧАРА.

ПРОЛП'АР' ЧСГХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОБКОМУ АКСИУ 1

НЕ ПАМ'ЯТАЮ, коли 
вирішила я: взаємно 

пов’язані такі поняття 
як праця — радість, ус
піх —- настрій. Отож і 
хочеться тепер з радіс
тю кілька слів сказати 
про те, що наш комсо
мольсько - молодіжним 
колектив МТФ № З,

ВІД УСПІХУ—

НАСТРІЙ
шість дівчат з радгоспу 
імені Димитрова, став 
переможцем соцзма- 
гання в районі за 11 мЦ 
сяців нинішнього року.

Ми брали однакові 
зобов язання на рік ра-, 
зом з групкомсоргом 
Ніною Драгаліною —« 
по 2600 кілограмів мо
лока на кожну корову. 
Мені ще до закінченні 
року вдалося перевер
шити його — маю по 
3066 кілограмів, а Ні
на — і порадуватися за 
неї хочеться від душі— 
аж по 3280 кілограмів 
молока на кожну ко
рову.

Н. ГОРБ, 
донрка радгоспу 
імені Димитрова 
Устинівського ра
йону
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УДАРНА ПРАЦЯ-В І‘МЯ КОМУНІЗМУ
СЬОМА СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

У Кремлі 13 грудня продовжувала роботу сьома се
сія Верховної Ради СРСР восьмого скликання. На засі
даннях палат — Ради Союзу і Ради Національностей 
тривали дебати у першому і другому питаннях порядку 
денного — про Державний план розвитку народного 
господарства СРСР па 1974 рік, Державний бюджет 
СРСР на 1974 рік і про виконання Державного бюдже
ту СРСР за 1972 рік.

Депутати, які виступали в дебатах, — партійні і ра
дянські працівники, державні діячі, передовики промис
ловості і сільського господарства — підкреслювали, що 
досягнення Радянського Союзу є плодом праці народу, 
результатом великої політичної і організаторської робо-

ти Центрального Комітету партії по втіленню в життя 
рішень XXIV з’їзду КПРС. Промовці відзначили, що 
глибокий аналіз економіки країни дав у своїй промові 
на Пленумі ЦІ\ КПРС, який відбувся напередодні сесії; 
Генеральний секретар ЦК КПРС товариш Л. І. Бреж- 
нєв. Положення і висновки, які містить його промова, 
повинні стати керівною основою для поліпшення роботи 
всіх планових і господарських організацій, мобілізації 
трудящих на виконання плану 1974 року.

Як краще, ефективніше, з найбільшою віддачею орга
нізувати роботу підприємств промисловості і сільського 
господарства в четвертому році п'ятирічки — цією тур
ботою пройняті виступи депутатів.

(Закінчення на 2-й стор).

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗВІТ
Сьогодні о місті Кіровограді 

відбудеться XXVIII міська комсо
мольська конференція, яка огля
не здобутки діяльності комсомолу 
обласного центру у звітному пе
ріоді, зробить аналіз організатор
ській роботі первинних його ла
нок, дасть принципову оцінку ус
піхам і недолікам, накреслить зав
дання на наступний період в спра
ві комуністичного виховання ком
сомольців і молоді в світлі рішень 
XXIV з'їзду КПРС.

На конференції йтиметься, перш 
за все, про те, що сьогодні ви
значає головний зміст життя і ді
яльності Ленінського комсомолу 
— трудового виховання юнаків і 
дівчат шляхом найактивнішої уча
сті в соціалістичному змаганні, 
ідейного загартування комсомоль
ців і молоді, виховання високих 
почуттів радянського патріотизму 
1 пролетарського інтернаціона
лізму.

Кіровоградська міська конфе
ренція завершує хід районних та 
міських комсомольських конфе
ренцій, що відбулися протягом 
листопада грудня. Більшість із 
них —• Олександрійська, Знам'ям
ська міські, Гайворонська, Ново- 
українська, Олександрійська та ін
ші районні — відзначалися тим, 
що на них йшла ділова предмет
на розмова про підвищення ролі 
первинйих комсомольських орга
нізацій у постійному підвищенні

трудової і громадської активності 
членів Спілки, про посилення ор
ганізаторської ролі комітетів ком
сомолу та широкого комсомоль
ського активу.

На всіх конференціях прозвучав 
звіт юнаків і дівчат про їх участь 
у виконанні завдань третього, ви
рішального року п’ятирічки. З їх 
трибуни ми чули палкі слова про 
комсомольський ентузіазм, ріши
мість і творчий підхід у виконанні 
взятих зобов'язань. Молоді олек
сандрійські робітники, будівники 
Побузького, гайворонські графіт- 
ники, саітловодські будівельники 
і енергетики, хлібороби з Улья
новського, Новоукраїнського, Но- 
вомиргородського, Маловисків- 
ського, Олександрійського, Доб
рове личківського, Новоархангель- 
ського та інших районів, молоді 
тваринники багатьох і багатьох 
господарств області доповідали 
про дострокове виконання зобо
в’язань вирішального року.

Багато з них нагороджено висо
кими урядовими нагородами за 
цей трудівничий подвиг і учасни
кам конференцій передавалося 
те патріотичне піднесення, яке ви
рує нині на вирішальних ділянках 
господарського будівництва.

Та це не завадило учасникам 
конференцій бути Діловими і 
принциповими в оцінці багато» 
гранноі діяльності комітетів ком
сомолу та первинних, бути само-

критичними і ініціативними в пи
танні дальшого поліпшення орга
нізаторської роботи комсомолу.

Добра половина сказаного і ви
словленого під час звітів і вибо
рів — це конкретні пропозиції 
комсомольських працівників, ря
дових комсомольців розширюва
ти діапазон впливу первинних 
комсомольських організацій на 
життя і діяльність молодої трудів
ничої зміни, молоді, яка навчає
ться — на всіх юнаків і дівчат.

На першому місці у цьому впли
вові — мобілізація зусиль комсо
мольців і молоді на виконання 
завдань дев ятої п’ятирічки, даль
ше підвищення продуктивності 
праці, розвиток іворчості моло
діжних мас, їх ідейне загарту
вання, дальше поліпшення стилю 
комсомольсько? роботи взагалі.

Справа нині за тим, щоб пре
красні ділові пропозиції не зали
шалися добросовісною стеногра
мою в документації міськкомів І 
райкомів, а відразу стали плід
ним матеріалом для складання 
дійових заходів, щоб вони без 
зволікань дійшли до первинних і 
сприяли підвищенню активності 
комсомольських рядів.

Творчий розум і робот ящі наші 
руки, сучаснику, наше молоде 
натхнення й стремліннл — справі 
комуністичного будівництва, ви
конанню рішень XXIV з'їзду КПРС.
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УДАРНА ПРАЦЯ—В ІМ’Я КОМУНІЗМУ
(Закінчення).

14 грудня в Кремлі продовжувала роботу сьома 
сесія Верховної Ради СРСР восьмого скликання. 
Вранці завершилися дебати на доповіді про Дер
жавний плай розвитку народного господарства СРСР 
на 1974 рік, про Державний бюджет СРСР на 1974 
рік і про виконання Державного бюджету СРСР за 
1972 рік.

На роздільних засіданнях палат — Ради Союзу і 
Ради Національностей — знступилн десятки народ
них обранців. Депутати Верховної Ради СРСР — 
партійні працівники, міністри, працівники промисло
вості і сільського господарства з Москви, країв і об
ластей Російської Федерації, України і Латвії, Ка
захстану і Грузії, Азербайджану і Вірменії, Таджи
кистану і Молдавії, інших республік — цілком і пов
ністю схвалили діяльність Політбюро ЦК КПРС по 
втіленню в життя рішень XXIV з'їзду партії в галузі 
внутрішньої і зовнішньої політики, положення і вис
новки, викладені у виступі Генерального секретаря 
ІДК КПРС товариша Л. І. Брежнєва на Пленумі ЦК 
партії, що відбувся напередодні сесії.

Промовці, які виступали на сесії, відзначали, що 
оцінювати досягнуте, як учить партія і як вказував 

на Пленумі ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв, слід 
з позицій і вимог завтрашнього дня, з урахуванням 
нових, складніших і відповідальніших завдань, які 
треба буде розв'язувати в наступні роки.

Депутати Верховної Ради СРСР, схвалюючи Дер
жавний план і бюджет на 1974 рік, запевнили Цент
ральний Комітет партії, Радянський уряд у тому, що 
трудящі країни зроблять усе для виконання і пере
виконання планових завдань четвертого року п'яти
річки, з ще більшою енергією працюватимуть над 
практичним втіленням у життя планів комуністично
го будівництва.

О 12-й годині у Великому Кремлівському Палаці 
почалось заключне спільне засідання Ради Союзу і 
Ради Національностей.

Бурхливими, тривалими оплесками, стоячи депута
ти і гості зустріли товаришів Л. І. Брежнєва, Ю. В. 
Андропова, А. А. Гречка, В. В. Гришина, А. А. Гро- 
мико, А. II. Кириленка, Ф. Д. Кулакова, Д. А. Ку
наева, К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, М. В. Підгорно- 
го, Д. С. Полянського, М. А. Суслова, О. М. Шелепі- 
на, П. Н. Демічева, П. М. Машерова, Б. М. Понома- 
рьова, Г. В. Романова, М. С. Соломенцева, Д. Ф. 
Устинова, В. І. Долгих, 1. В. Капітоиова, К. Ф. Ка
тушева.

Із заключним словом у першому питанні порядку 
денного — про Державний план розвитку народного 
господарства СРСР на 1974 рік виступив заступник 
Голови Ради Міністрів СРСР, голова Держплану 
СРСР депутат М. К- Байбаков.

Верховна Рада одностайно прийняла Закон про 
Державний план розвитку народного господарства 
СРСР на 1974 рік. У четвертому році п’ятирічки на
ціональний доход зросте порівняно з 1973 роком на 
6,5 процента, продукція промисловості збільшиться 
на 6,8 процента.

Після заключного слова у другому питанні поряд
ку денного — про Державний бюджет СРСР на 19/4 
рік і про виконання Державного бюджету СРСР за 
1972 рік, з яким виступив міністр фінансів СРСР де
путат В. Ф. Гарбузов, депутати прийняли Закон про 
Державний бюджет СРСР на 1974 рік, а також' за
твердили звіт про виконання Державного бюджету 
СРСР за 1972 рік.

Потім по доповіді секретаря Президії Верховної 
Ради СРСР депутата М. П. Георгадзе сесія затвер
дила Укази Президії Верховної Ради СРСР і прийня
ла відповідні закони і постанови.

На цьому сьома сесія Верховної Ради СРСР вось
мого скликання закінчила роботу.

(ТАРС).

ГГОЛХТИЧНИЙ ГАР Т

ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО. ВІСІМНАД
ЦЯТА ГОДИНА.

В кімнаті, де зібралась молодь, — 
портрет Леніна. Юні обличчя, дещо 
стомлені після зміни, але спокійні і зо
середжені. «Учитись, працювати і бо
ротись — по Леніну». Така тема уроку, 
такий орієнтир, по якому звіряти їм 
свої кроки в житті. Пригадуються сло
ва Маяковського:

Двоє в кімнаті —
я і Ленін 

Фотокарткою
на білій стіні...

Секретар комітету комсомолу депо 
Анатолій Кричун, відкриваючи урок, 
сказав:
— Ленінський урок — це екзамен нз 

ідейну зрілість, на вірність ідеям лені
нізму. А її можна довести лише прак
тичними справами...

З заповітами великого вождя ми зна
йомимось ще в школі, коли носимо на 
грудях жовтенятську зірочку з портре
том Володі Ульянова. Потім приходить 
день, коли в райкомі комсомолу нам вру
чають комсомольський значок із зобра
женням Ілліча. Саме в ці роки починає
мо по-справжньому відчувати пульс ле
нінської думки, саме тоді з’являється по
треба осмислити своє місце в житті. Ми 
вивчаємо біографію Ілліча, читаємо на
писані про нього книги. І все ж, щоб 
глибоко пізнати Леніна, слід вчитатись і 
вдуматись в рядки його безсмертних тво
рів. Однією з перших робіт Володимира 
Ілліча розкриваємо промову на III Все
російському з’їзді Р1\СМ «Завдання спі
лок молоді».

«...Спілка молоді, вся молодь взагалі, 
яка хоче перейти до комунізму, повинна 
вчитися комунізму». Ці слова в нашій 
країні вже для багатьох поколінь моло
дих будівників комунізму стали програ
мою дій.
З ВИСТУПУ КОМСОМОЛЬЦЯ 20-х РОКІВ 
І. М. ТКАЧЕНКА:

— Читаючи роботи Леніна, щоразу 
переконуєшся, наскільки жива, наскільки 
революційна наука про будівництво ко
мунізму — ленінізм. Вже багато зробле
но. Але наслідки праці могли б бути ще 
вагомішими, коли б кожен постійно по
єднував свою діяльність з марксистсько- 
ленінською теорією. Життя вождя про
летарської революції повинно бути кож
ному прикладом, а його безсмертні праці 
—- дороговказом.

Іван Мефодійович вступно у комсо
мол майже піввіку тому — в лютому 
1924 року. Порівнюючи умови праці в 
Знам’янському локомотивному депо 
тих часів, коли він був комсомольцем,

і сьогодні, він бачить вели
кі зрушення. І все ж в де
по мають місце недоліки. 

Перш за все, ще не всі комсомольці в 
достатній мірі виявляють громадську 
активність. На їх адресу — зауважен
ня ветерана.

Є одна характерна риса ленінського 
вчення: ленінізм це — і фундамен
тальна філософська наука, і наука при
кладна, що пізнається лише в зв'язку 
з революційною практикою.

ТАК ЖИТИ ЗАПОВІВ

Перекличка поколінь

Ленінська наука 
перемагати

Учитись, учитись і учитись 

1974-му — 
комсомольський 
зустрічний!

Ленінський урок в 3нам янському локомотивному депо

З ВИСТУПІВ УЧАСНИКІВ ЛЕНІНСЬКОГО 
УРОКУ:

Віктор ГОЛУБЕПКО, машиніст:
— Визначаючи місце комсомолу в суспільно- 

політичному житті країни, Леонід Ілліч Бреж
нєв сказав: «Важко навіть уявити собі таку 
ділянку господарського і культурного будівни
цтва, де б не застосовувались енергія, твор
чість і дерзання комсомольців». Молодь депо 
успішно виконує завдання третього, вирішаль
ного. Попереду — славна дата — 50-річчя при
своєння комсомолу імені Леніна. Наш дару
нок їй — підвищені зобов'язання...

Валерій КРИЧУН, слюсар:
— В квітні наступного року відбудеться XVII 

з’їрд ВЛКСМ. Зараз багато комсомольсько- 
молодіжних колекгнпів країни рапортують про 
успішне виконання планових завдань 1973-го. 
В бригадах панують ентузіазм, трудовий на
стрій. Чималий вклад внесли колективи моло
дих виробничників нашого депо. І можна ска
зати впевнено, що третій, вирішальний ми за
вершимо з честю...

Валентин Л1АКАР0В, машиніст:
— Рапортуючи Іллічу, ми говоримо: на за

клик — зробити 1973 рік роком ударної праці 
— відгукнулись одностайно. Девізом наступно
го року має бути: «1971-му — комсомольський 
зустрічний!»

Віталій ПОЛЯКОВ, машиніст:
— На VI з’їзді комсомолу йому було при

своєно ім’я Леніні. Якщо розкрити сторінки 
історії, то побачимо: ліквідація неписьменно
сті, перші радянські інженери, лікарі, вчені, 
величезні досягнення в усіх галузях науки і 
техніки, масовий героїзм у труді і в боях за 
незалежність Батьківщини — ось шлях комсо
молу, який він пройшов за ленінським дорого
вказом. Це I є пізнання науки про комунізм.

Володимир Ілліч застережував: «Просте 
книжне засвоєння того, що говориться в кни
гах про комунізм, було б аж надто непра
вильним... Без роботи, без боротьби книжне 
знання комунізму з комуністичних брошур 1 
творів нічогісінько не варте, бо воно продов-

жувало б старий розрив між теорією 1 практи
кою...»

ДІАЛОГ АВТОРА З СЕКРЕТАРЕМ . 
КОМІТЕТУ КОМСОМОЛУ ДЕПО 
АНАТОЛІЄМ КРИЧУНОМ:

— Звернув увагу на таку обставину: 
твої хлопці добре розуміють положен
ня марксистсько-ленінської теорії, обі
знані з життям В. І. Леніна, з істо
рією партії і комсомолу. Але у своїх 
виступах чомусь не дуже багато гово
рять про деповські справи, про те, як 
працюють, навчаються, відпочивають. 
Чим це пояснити?
— Напевне тим, що все у нас — на ви

ду. Звичайно, хотілося б, щоб ие лише на 
зборах, а й зараз більше йшлось про не
доліки. Адже розмова сьогодні ие лише 
про успіхи, а й про те,, що не зроблено. 
А відносно хороших справ, то хлопці не 
дуже люблять ними похвалятись.

Все ж — це саме той випадок, коли 
варто було не соромлячись розповісти 
про хороше. І є про що.

...Валерій Кричун зразу після Ленін
ського уроку пішов у цех. Працювала 
друга зміна. Молодіжна бригада мо
дернізаторів, де Валерій групкомсор- 
гом, вирішила до кінця року переоб
ладнати 80 електровозів. Після цього 
машини зможуть перевозити вантажі в 
чотири тисячі тонн.

Нещодавно ремонтники на загальних 
комсомольських зборах затвердили зу
стрічний план на 1974 рік. Ось кілька 
положень:

— забезпечити виконання річного 
плану ремонту локомотивів до 25 гру
дня, внести і запровадити 70 раціона
лізаторських пропозицій, боротись • за 
право здачі з першого пред’явлення і 
без пред явлення...

Днями затвердять зустрічний план і 
експлуатаційники. Безумовно, він буде 
напруженим. Слово «великоваговий» 

стало тепер постійним у лексиконі ма
шиністів. Маршрутами Знам'янка —• 
П’ятихатки, Знам’янка — Миронівка 
ідуть поїзди з криворізькою рудою, 
вугіллям, нафтою. їх водять молодіжні 
екіпажі. І слова Віктора Голубенка — 
«молодь депо успішно виконує зав
дання третього, вирішального», — роз
шифровуються так. За одинадцять мі
сяців колона інструктора М. П. Толку
щего провела 4786 великовагових поїз
дів. Перевезено вантажів понад план 
близько двох мільйонів тонн. Зеконом
лено близько двох мільйонів кіловат- 
годин електроенергії. Колона громад
ського машииіста-інструктора Олек- І 
сандра Савіна посіла за результатами ■ 
третього кварталу перше місце серед 9 
комсомольсько-молодіжних колективів І 
області. В день відкриття з'їзду ком- ■ 
сомолу колона працюватиме на зеко- І 
номленій електроенергії.

Розповідь можна було б продовжу- ■ 
вати...

З ВИСТУПІВ ПРОПАГАНДИСТІВ:
М. П. Толкущий: «Щоб працювати з ■ 

Вовною віддачею, потрібно багато знати, ■ 
потрібно йти в ногу з часом. Мудрі ле- ■ 
нінські слова — учитись, учитись і учи- Я 
тись — звучать особливо злободенно І 
сьогодні, колії закладається матеріальна І 
база комунізму».

С. П. Білий: «Комсомолець не станс І 
комуністом, якщо він не буде вчитися І 
комунізму».

1£ ОЛИ ветеран комсомолу 1. М. Тка- щ 
ченко згадує депо його молодості, ■ 

то наводить таке: на підприємстві був і 
усього один інженер і два техніки. За- і 
раз в Знам’янському локомотивному й 
лише інженерів близько 50.
Юнаки й дівчата депо постійно підвищують І 

свою майстерність, загальноосвітній рівень. | 
13 чоловік навчаються заочно в інститутах. І 
67 — у технікумах. Ті, хто не має середньої і 
освіти, а таких всього 23, відвідують вечірні І 
школи.

Діють у депо і гуртки «Основи економічних І 
знань». Молодь вчиться господарювати по-на- І 
уковому. Ось лише одна деталь: після кожно- І 
го рейсу машиніст сам підраховує результати Я 
роботи — скільки перевезено вантажу, була | 
економія чи збитки, наскільки, власне, він І 
продуктивно попрацював.

Коли задумуєшся над тим, що єднає І 
цих юнаків і дівчат, то приходиш до | 
висновку: спільні завдання, робота, е 
єдина на всіх думка — працювати так, І 
щоб наша соціалістична Батьківщина І 
ставала дедалі багатшою. Є і ще спіль- І 
не у молоді депо — палке намагання | 
кожного жити краще, цікавіше. Ось І 
чому комсомольці депо з захопленням 
відвідують гуртки художньої самоді
яльності, а спортсмени — кращі в міс- І 
ті. Ось чому такою популярністю серед 
них користується молодіжний клуб «Ро
весник». І тому безкомпромісному осу
ду піддаються ті, хто, буває, схибить з 
рівного шляху, вчинить ганебне, пору
шить трудову дисципліну.
Екзамен на ідейну зрілість. Він показав го

товність молоді внести свій вклад в будівни
цтво комунізму, виконувати заповіти Ілліча І 
настанови КПРС. Пройшовши школу Ідейного 
гарту, молодь вливається у велику партію ко
муністів. Останнім часом комітет комсомолу 
локомотивного депо дав рекомендацію вісьмом 
юнакам і дівчатам. Серед них — помічник ма
шиніста Ілля Казаков, слюсар Семен Курган- 
ський, машиніст Володимир Полховський...

...Над Знам'янкою — зимовий вечір. 
Відблискують вуличні ліхтарі, світяться 
вікна ремонтних цехів депо. Звідти до
линає металевий перестук. Там зараз 
хлопці з бригади модернізації чаклу
ють над електровозом. Там робітничий 
часомір римує цехові будні.

Б. КУМАНСЬКИЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

Знам’янське локомотивне депо.
а Ф0 т Молоді передовики виробіш- 

. т слюсаРІ апаратного цеху Знам'янського 
*!?^?МОп^'!ого депо (зліва направо): Олек* 
««МЖйЗ: ПС’Р° “■"Аненко .а м«- 

Фото В. СТРОГАНОВА.
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15 грудня 1973 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР"

В ТРУДІ І НАВЧАННІ
З стор.

ТЕАТР

мУи2т??2!їА?.1?1ДБУВСЯ Х_Н ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ
І ТА ШКІЛЬНИХ

II Е2??Г₽АДІ В,ДБУВС* XII ОБЛ/ 
\М УЧНІВСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ БРИГАД 
// ЛІСНИЦТВ

Великими трудовими 
звершеннями ознаменува- 
ли. вирішальний рік дев'я
тої п ятирічки трудівники 
Кіровоградщини. Щедро 
вродила нива хліборобів, 
успішно виконують свої 
плани промислові підпри
ємства, натхненно трудя
ться представники радян
ської інтелігенції. Свій по
сильний вклад у виконан
ня накреслень партії і 
уряду внесли і школярі 
області.

, 12 грудня 487 делегатів 
зібралися в місті Кірово
граді на XII обласний зліт 
учнівських виробничих 
бригад та шкільних ліс
ництв, щоб підвести під
сумки своєї праці у цьому 
році, накреслити завдан
ня на майбутнє.

Першого дня учасники 
зльоту виїхали до шкіл 
Олександрійського, Зна- 
м янського, Новоукраїн- 
ського, Долинського ра
йонів та міста Кіровогра
да, де взяли участь у кон
курсах на краще знання 
основ рослинництва, тва
ринництва, лісівництва, 
змаганнях юних механіза
торів і водіїв, ознайоми
лися з постановкою тру
дового виховання.

13 грудня в Будинку 
культури імені Компаній
ця обласного центру від
булося пленарне засідан
ня зльоту. Вступним сло
вом його відкрив другий 
секретар обкому ЛКСМУ 
А. О. Новицький. З допо
віддю перед присутніми 
виступив заступник заві
дуючого обласним відді
лом народної освіти В. О. 
Чекмарьов. Доповідач 
відзначив вагомість тру
дового доробку учнівсь
ких виробничих бригад. На 
9620 гектарах школярі ви
ростили високий урожай 
провідних сільськогоспо
дарських культур. Юні ви
робничники успішно по
працювали на 43 тварин
ницьких фермах колгоспів 
і радгоспів, виростили 
значну кількість кролів, 

7* тутового шовкопряда, до
глянули сотні гектарів лі-
су-

На землях виробничих 
бригад проводилася знач
на дослідницька робота. З 
304 дослідів школярів 68 
впроваджено у практику 
роботи колгоспів і рад
госпів, що дало цим гос
подарствам значний еко
номічний ефект. Промо
вець детально зупинився 
на проблемах трудового 
виховання школярів, ви
світлив їх розв’язання у 
кращих педагогічних і уч
нівських колективах об
ласті.

З трибуни зльоту своїм 
досвідом поділилися бри-

гадири учнівських вироб
ничих бригад: з Богданів- 
ської середньої школи 
Знам’янського району —• 
Валентина Татарченко, з 
Хащуватської. середньої 
школи Гайворонського 
району — Олена Гу
бенко, з Нерубайської се
редньої школи Новоар- 
хангельського району —- 
Олена Кулик, Новгород- 
ківської середньої школи 
N2 2 — Надія Проводіян, 
Глинської середньої шко
ли Світловодського райо
ну — Тетяна Стигінська та 
інші.

До юних господарів 
землі звернули свої дум
ки і побажання почесні 
гості зльоту Герой Соціа
лістичної ГІраці головний 
агроном колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархан- 
гельського району заслу
жений агроном республі
ки П. А. Писаков, брига
дир колгоспу «Комінтерн» 
Бобринецького району 
1. К. Гниляк, директор 
сортосаду колгоспу імені 
Т. Г. Шевченка Кірово
градського району А. І. 
Ігнатьєва, а також заступ
ник директора по науко
вій роботі обласної Дер
жавної дослідної станції 
А. Л. Ткаченко, бригадир 
тракторної бригади імені 
Г. І. Котовського Кірово
градського району В. Ф. 
Самійленко, керівник уч
нівської виробничої брига
ди Липнязькоі' середньої 
школи Добровеличківсько- 
го району А. Ф. Козинець.

В роботі зльоту взяла 
участь заступник голови 
обласного комітету депу
татів трудящих Є. М. Ча
баненко. Вона привітала 
делегатів юних трудівни
ків і вручила перехідний 
Червоний прапор обкому 
КП України та облвикон
кому кращій учнівській 
виробничій бригаді Богда- 
нівської середньої школи 
Знам’янського району. 
Преміями обкому комсо
молу та обласного відділу 
народної освіти відзначе
но виробничі колективи 
Богданівської середньої 
школи Знам’янського ра
йону, Новопразької серед
ньої школи Олександрій
ського району, Комишу- 
ватської середньої школи 
Новоукраїнського району, 
Хащуватської середньої 
школи Гайворонського ра
йону, Липнязької серед
ньої школи Добровелич- 
ківського району, Димит- 
рівської середньої школи 
Устинівського району.

Премії та грамоти отри
мали також кращі юні ви
робничники області, пере
можці конкурсів і зма
гань, які відбулися протя
гом першого дня зльоту.

НИЩІВНІШ СМІХ ГАШЕНА
«ПРИГОДИ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА» НА СЦЕНІ 
ОБЛАСНОГО МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ 
ім. М. Л. КРОПИВНИЦЬКОГО

ПРО режисерів пишуть до при-
* крості мало. Пишуть між ін

шим. Десь наприкінці рецензії. До 
цього вже звикли. І самі «винуват
ці торжества», і актори, і критики. 
Хоч всі прекрасно усвідомлюють, 
що постановник — сьогодні пос
тать в театрі центральна, постать 
найголовніша. Усвідомлюють, ро
зуміють... І не зважаючи на це — 
один-два загальних чергових ряд
ки. Аби лишень людина не обра
зилась, що її зовсім забули зга
дати.

Всупереч існуючому становищу, 
я свої короткі нотатки про нову 
виставу кропивничан хочу поча
ти з компліментів на адресу саме 
режисеоа. І роблю це аж ніяк не 
задля оригінальності чи заради 
того, щоб порушити традицію 
(якби хоч знати, ким і коли вста
новлену!). Але успіх спектаклю 
«Пригоди бравого солдата Швей
ка» (хай не образяться на мене 
інші учасники творчого колективу: 
— кожен з них окремо і всі разом 
сприяли цьому успіхові) насам
перед все-таки пов’язаний з ім’ям 
Р. Королькової-Степаненко.

«Музична комедія» — так значиться 
у програмці. Режисер переосмислює 
жанрову природу твору, трактуючи йо
го як ексцентричну комедію — гротеск, 
сатиричний місвик.і, що наближається 
іноді до відпертого фарсу. Р. Король
кова-Степаненко сміливо вдається до 
гіперболи, до підкресленої виразності 
і акторської гри. І це цілком виправ
дано: фарсово-гротескній природі виста
ви не дуже властива психологічна ба
гатоплановість 1 глибина. Якщо у спек
такля можуть бути особливі прикме
ти, то найхаоактерніпіа, найяскравіша 
прикмета цієї вистави: веселість. Вона 
здається, до кінця пройнята гумором, 
радістю театральності, піснями і тан
цями, екстравагантними фарбами. Цо 
яскраве, повне динаміки і експресії ви
довище. виконавці якого вільно почува
ють себе і V ексцентричних трюках, і 
у відвертій буфонаді. До того ж, шед- 
ро користуються акторською імпровіза
цією. Вони стрибають, роблять кульбі

ти, падають. 1 исе цс пластично, по- 
цирковому легко і красиво. Ця гостро
та характеристик, різка зовнішня о»;ре- 
сленісгь дійових осіб, гротеск і буфо
нада безумовно приймається глядачем, 
тому що він вбачає у всьому цьому не 
самоцільні режисерські прийоми, а за
кономірний розвиток основного сати
ричного спрямування вистави.

Та проте найважливіше у вис
таві — той антифашистський па
фос, політичний зміст, які визна
чають соціальне звучання без
смертного твору Ярослава Га
шека, які роблять його глибоко 
сучасним. Р. Королькова-Степа
ненко в основному зуміла вірно 
розкрити гуманізм п’єси, її сар
казм і м’яку іронію, зосередивши 
при цьому основну увагу на темі: 
проста людина і війна. Серед ба
гатьох дотепних режисерських 
знахідок хочеться особливо від
значити одну, яка, на мій погляд, 
виштовхується від самого драма
тургічного матеріалу. На сцені ча
сто з’являються дерев’яні манеке
ни. Вони і серед завсідників шиноч
ка, і серед солдатів, і серед жінок, 
що оточують поручика Лукаша. 
Всі різні, начебто, зовсім не схо
жі один на одного. Та варто при
дивитись краще і помітиш те, що 
їх єднає. Там, де у людей знахо
диться голова, у манекені — про
сто отвір. Вони безголові. Це об
раз вистави! Надзвичайно багато
значна деталь, щасливо знайдена 
режисером і художником В. Єре
менком. Познайомтесь з ними по- 
ближче, наче запрошує театр. Ось 
вони — опора австро-угорської 
монархії. Бездумні, самовпевнені.

Художник В. Єременко точно відчув 
задум постановника. Створене оформ
лення компактне і водночас винахідли
ве. Віа вміло організує сценічний про
стір, використовуючи легкі щити, з 
допомогою яких визначає місце дії, ок
реслює Інтер’єр або екстер’єр. Кожний 
елемент оформлення несе в собі щед
рість комедійних пустощів чи сатирич
ного викриття.

Прагнення режисера наситити виста
ву активністю і дієвістю добре підтри
мує і злагоджена гра оркестру (дири
гент Г. Палій, музика В. Лукашова), 
який створює необхідний темпоритм, І 
виконання чудово зроблених пантомі
мічних сцен і танців (балсйтмсйстср 
В. Копалсико).
Д ТЕПЕР — про основного героя. 

Врешті-решт, роман написа
но про нього, спектакль поставле
но про нього. Він центр, нерв ви
стави. Отже, з яким Швейком 
знайомить нас артист Володимир 
Бабич? Скажу відразу: з дуже 
привабливим. Виконавець підмі
чає в своєму героєві щось дитя
че, наівно зворушливе. Швейк — 
В. Бабич — нелукавий, ясний і 
довірливий. Протягом двох годин 
сценічного часу з його обличчя 
не сходить м'яка, трохи безпорад
на посмішка. Він гранично життє
вий, логічний у своїх вчинках.

Але... ось І прийшла черга тому са
мому «але», яке так полюбляють ре
цензенти, І яка не до аподоби акторам. 
Мені здалось, що поки що у виконанні 
В. Бабича майже зовсім не підкресле
но прпроднього розуму Швейка, його 
хитрості, що приховується за добро
душністю. Грається ідіотизм бравого 
солдата. А між тим... «Швеіік зовсім... 
зовсім по ідіот. Якщо ви уважно при
слухаєтесь до його широкомовних мір
кувань, до його з усякого приводу, до 
діла і не до діла, висловлених сентен
цій, — ви побачите, що він найспосте- 
режливіший, найрозумніший і найлю- 
дянішнй. Ви зрозумієте, що його так 
званий ідіотизм — це тільки умовність, 
маска, надягнена на розумне І хитре 
обличчя».

Це з листа-відповіді редакторо
ві журналу «Прага-Москва» автора 
інсценізації романа Ярослава Га
шека, одного з кращих виконав
ців ролі Швейка народного артис
та СРСР Гната Петровича Юри.

І ще. «Йому (Швейку —М. Б.) 
не вистачає сил і, ще більше, сві
домості, щоб стати здатним пря
мими діями усунути безглуздий 
для нього апарат, але він явно 
відчуває свою перевагу над ним».

Це написано Юліусом Фучиком 
у 1928 році.

У виставі, де майже кожна роль 
— то лише трохи більший або 
менший епізод, нелегко акторам. 
Треба володіти неабиякою майс
терністю перевтілення, технікою, 
щоб змалювати характер. І тут за 
приклад хотілося б поставити на
родного артиста УРСР Г. Семено
ва і заслужену артистку республі
ки С. Мартинову. Вони грають 
фельдкурата Каца і коханку Лука
ша Кетті гостро, різко, зовнішньо 
виразно і разом з тим психологіч
но точно.

Багато цікавого знайшли і артисти 
В. Смичок (голова судово-медичної ек
спертизи), І. Терентьев (Грюнштейн), 
О. Яриш (генсрал-інспектор), В. Зіно- 
ватнпй (Водічка).

Завершити ці нотатки мені хо
тілось би щирою подякою кро- 
пивничан за їх подарунок гляда
чам і побажати їм, щоб, виходячи 
на сцену грати «Швейка» вони 
завжди пам'ятали, що це той са
мий твір, який гітлерівці спалюва
ли на вогнищах разом з книгами 
Леніна, Маркса і Горького, який 
папа римський вніс до списку за
боронених творів.

М. БАРСЬКИЙ, 
головний режисер обласного 
комітету по радіомовленню 
і телебаченню.

На фото: сцена з вистави.

ШАНД
РА ЙДУ ГОЮ ФАРБ...

Д В міському Будинку культури 
ім. Компанійця відкрилась виставка тво
рів самодіяльних художників і майстрів 
народного декоративно-прикладного 
мистецтва.

Виставка, яку відкрила заступник голо
ви облвиконкому Є. М. Чабаненко, при
свячена творчій праці трудівників об
ласті, звеличенню трудової людини. Тут 
представлені твори працівника редакції 
районної газети з м. Новомиргорода 
В. Шульги, інженера-будівельника з Кі
ровограда Ф. Шабали, шофера з Компа- 
ніївки І. Трембача та багатьох інших. Во
ни розповідають про хліборобів, робіт
ників і засвідчують, що самодіяльне об
разотворче і декоративно-прикладне 
мистецтво на Кіровоградщині знаходить 
свій дальший розвиток і сприяє кому
ністичному вихованню трудящих.

Виставку організували працівники об
ласного Будинку народної творчості та 
обласного Будинку художньої самоді
яльності. Протягом місяця п зможугь 
відвідати усі шанувальники народного 
мистецтва.

К.
м. Кіровоград.

підлісний.

У ЧОРА в Кіровоградському 
* Будинку культури імені 
Калініна відбувся четвертий 
обласний огляд-конкурс ама
торських кінофільмів. Він про
ходив під девізом «Тобі Бать
ківщино, наша ударна праця».

Фільми, представлені 21 лю
бительською студією області, 
розповідають про напружену 
працю виробничих колективів 
у вирішальному році п'ятиріч-

В огляді взяли участь і окре
мі кінолюбителі. Це — маляр 
ремонтно-будівельного управ
ління № 2 В. Гриб, доцент, за
відуюча кафедрою хімії Кіро
воградського інституту сіль
ськогосподарського машинобу
дування О. Мишина, начальник 
АТС ремзаводу «Укрсільгосп- 
техніка» В. Кононов. їхні тво
ри — про друзів по роботі, про 
мандри і про визначні місця

НА ЕКРАНІ— 
ФІЛЬМИ АМАТОРІВ
ки, про боротьбу хліборобів за 
гідний внесок в український 
мільярд. Про це, наприклад, 
йдеться у стрічці «Наш мільйон 
пудів», створеному студією 
«.Нива». Вона діє в радгоспі 
«Маріампольський», що в Пет- 
рівському районі, і розповідає 
про ужинок цього господар
ства. Цікаві фільми зняли кіно
студії «Гірник» шахти «Олек
сандрійська», «Люкс» Кірово
градського інституту сільсько
господарського машинобуду
вання, «Поометей» Кіровоград
ського ремонтного заводу 
«Укрсільгосптехніка» та інші«

країни. А пенсіонер В. Медин- 
ський свій фільм «Кіровограді 
кіровоградці» присвятив 30-річ- 
чю визволення міста від нн 
мецько-фашистських загарбни
ків.

З року в рік зростає кіль
кість кіноамаюрів та любитель
ських кіностудій області. На 
минулорічний конкурс аматор
ських фільмів було представ
лено 26 кінострічок. А на ни
нішньому, четвертому конкур
сі, вже демонструвалось 40 ро
біт самодіяльних кінематогра
фістів.

М. КОРІННИЙ.
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|ГЛюди І 
F ЧАЕ., J 
P поди Л Копійки... НАШ КОНКУРС

13 ГРУДНЯ виповни
лось 100 РОКІВ ВІД 
ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ВИДАТНОГО РОСІЙ
СЬКОГО ПОЕТА
в. я. БІЮСОВА.

ис

«Я 3 ЛЮдЬМЙ-ТОМУ, ЩО Я ПОЕТ»
Ці слова вилежать Валерію 

Брккосу.
Він буй не лише автором 

багатьох художніх творів, а іі 
літературознавцем, публіцис
том, перекладачем.

Поет працював над перекла
дами кращих зразків світової 
поезії — старогрецької, рим
ської. англійської, німецької, 
французької, італійської, фін
ської, вірменської.

Велику увагу він приділяв 
творчості майстрів слова Ук
раїни. Видавиицтво «Парус», 
в якому В. Я. Брюсов співро
бітничав. в дожовтневий пе
ріод готувало до друку збірку 
творів українських постів. Ва
лерій Якович зробив для кни
ги кілька перекладів. Серед 
них — вірші М. Старицькото. 
О. Мвновея, В. Самііілеика, 
М. Філинсьмио. В архіві пись
менника зберігаються також 
чернетки перекладів творів 
Лесі Українки і Павла Гра- 
бовського.

Високо цінував Брюсов Т. Г. 
Шевченка. Він називав його 
«неперевершеким майстром 
поезії, титаном краси слова, 
чудовим психологом», В 195» 
ропі були знайдені брюсовські 
переклади віршів Т. Г. Шев
ченка «Заповіт» і «Якби ви 
знали, паничі». Показово, що 
працювати над ними пост 
взявся напередодні революцій
них подій. У 1903 і 1917 роках 
російський письменник пере
клав також вірш В. Самій- 
лейка «Поезія живе», який 
віддалено перегукується з йо-

го «Кинжалом». щ переклали, 
як гнеав літературознавець, 
академік О. І. Біленький, е 
«однією з ниток, які зв'язують 
Брюсова з українською куль
турою» .

На Україні люблять і ціну
ють спадщину видатного пред
ставника російської літерату
ри. Популярні такі брюсовські 
вірші як «Третя осінь», «Тіль
ки російський», «Росії», «Піс
ля смерті В. І. Леніна», «Ле
нін», «На смерть вождя», 
«Реквієм*.

Брюсовські твори зайняли 
особливо помітне місце в пое
тичній ленініані. Видатний ук
раїнський поет-академік М. Т. 
Рильський залишив нам пе
реклад вірша В. Я- Брюсова 
♦Ленін»,

Вірш самого Рильського 
«Ленін» («З жестом суворим 
і простим»...) своєрідно пере
гукується з твором Брюсова.

Крім М. Т. Рильського, тво
ри Брюсова перекладали на 
українську мову М. Зеров, 
М. Терещенко, О. Новицькнй, 
О, Жалоба та Інші.

Видатний російський поет 
високо цінував поезію брат
нього вірменського народу, 
любив латиську літературу, 
йому належать переклади 
творів її класика Яна Райніса.

Все це свідчить про те, шо 
Брюсов був другом народів, 

невтомним борцем за їх збли
ження.

Олег БОРТ.

СМІЙТЕСЯ—НЕ БІЙТЕСЯ
ГУР П’ЯТИЙ-

ЗГІДНО
ТРАДИЦІЇ

Федерація футболу СРСР по традиції назвала 33 
кращих учасників чемпіонату країни 1973 р.

Воротарі: В. Пільгуй («Динамо»., Москва), А. Аб
рамян («Арарат»), Є. Рудаков («Динамо», Київ); 
праві захисники: Р. Дзодзуашвілі («Динамо», Тбілі
сі), С. Марткдосян («Арарат»), В. Басалаев («Дина
мо», Москва); праві центральні: М. Хурцилава («Ди
намо», Тбілісі), С. Ольшанський («Спартак»), В. Звя
гинцев («Шахтар»); ліві центральні: В. Капличний 
(ЦСКА), М. Фоменко («Динамо», Київ), А. Ковален
ко («Арарат»); ліві захисники: Є. Ловчев («Спар
так»), В. Матвієнко («Динамо», Київ), Н. Месропян 
(«Арарат»); праві напівзахменнкн: В. Мунтян («Ди
намо», Київ), О. Долматов («Динамо», Москва); 
В. Веремеев («Динамо», Київ); центральні напівза- 
хисники: В. Федотов (ЦСКА), О. Заназанян («Ара
рат»), А. Коньков («Шахтар»); ліві напівзахненики: 
А. Андриасян («Арарат»), М. Мочаїдзе («Динамо», 
Тбілісі), В. Колотов («Динамо», Київ); праві крайні 

■ нападаючі: Л. Іштояв («Арарат»), В, Онищенко 
(<3оря»), А. Васин («Шахтар»); центральні напада
ючі: А. Кожем'якін («Динамо», Москва), Е. Марка- 
ров («Арарат»), Г. Водія («Динамо», Тбілісі); _ ліві 
крайні нападаючі: О. Блохін («Динамо», Київ), Г.Єв- 
рюжихін («Динамо», Москва), Д. Кіпіані («Динамо», 
Тбілісі).

(ТАРС).

на колесах
Куди подіти гроші? Почувши 

запитання начальник відділу поста
чання Кіровоградського будівельно- 
монтажного управління № 37 трес
ту «Дніпроводбуд» І. П. Ціпа зав
жди перепитує:

— Які саме, — з власної кишені 
чи з державної капі?

На гроші, шо потрапляють у влас
ну кишеню, у Івана Прокоповича 
суворий рахунок. В день авансу чи 
зарплати купюри тут же ідуть у 
сімейний бюджет. Так що у власно
му фонді залишається хіба-що кіль
ка монет.

Одного разу, хотів було Іван Про
копович купити дружині на день на
родження букетик квітів. Підійшов 
до квіткового ряду, що на розі ву
лиць Карла Маркса і Шевченка. А 
там вибір їх який хочеш — черво
ні, сині, білі... Таких і в радгоспі 
«Тюльпан» не знайдеш. Шурхнув 
рукою у кишеню і оцінені в: порож
ньо. Шукав шукав — немає: сорок 
п’ять копійок, наче вітром видуло.

«Яким там вітром, — міркує, — 
все не через оцю дірку... — Вис
лизнули, загубив десь». 1 вечеря 
не пішла, і сон десь подівся.

От що то значить власні гроні!! 
Не те, що державні!..

В січні нинішнього року, на
приклад. без будь-якого на те доз
волу на рампу бурякопрніімального 
пункту станції Помічна будівельно- 
монтажне управління Jft 37 виванта
жило 100 кубометрів ■ конструкцій із 
збірного залізобетону. Відділ по
стачання, на чолі якого І. II. Ціпа, 
про вчасне звільнення майданчика 
не потурбувався. За зберігання 
вантажу довелося з каси відрахува
ти 2 тисячі 100 карбованців і майже 
стільки ж — на штраф за простій 
рухомого залізничною транспорту.

— Так, ие лише по станції Поміч
на, — веде рахунок бухгалтер. — В 
пас їх чортова дюжина — 13 удвох 
областях.

11а залізничній станції Куцівка 
товарні вагони під вантажно-роз
вантажувальними операціями про
стоюють, -к правило, по дві — три 
доби. У першому півріччі, наприк
лад, 74 нагони перевищили технічні 
нормативи на 1387 годин, тобто кож
ний вагон «вистоювався» на очах у 
залізничників майже 20 годин. А як
що додати ще залізничні станції 
Лслеківка, Павлиш, то вийде, що 
протягом десяти місяців за простій 
товарних вагонів БМУ-37 сплатило 
5181 карбованці штрафу.

Сталося цо тому, що керівники 
БМУ-37 забули про заходи по поси
ленню перевезень вантажів заліз
ничним транспортом.

Та що там якихось п’ять тисяч 
карбованців? Вони ж державні. А 
от куди поділось з кишені сорок 
п'ять колійок, Іван Прокопович іі 
досі не може заспокоїтись...

Я. ОЛЕНИЧ.

ЮШКА
САТИРА
І
ГУМОР

1. Факт був встановлений остаточно: людина просиді
ла в робочому кабінеті від 9.00 до 18.00.

Просиділа, не прогуляла на вулиці. І отримала за повний ро
бочий день належну плату. Просто за те, що дивилася у вікно і 
милувалась, як іде і ніг. Колеги не змирилися з таким пнищем: 
«Ми проти. Іван Петрович списав гору паперів, а Марія Сидо
рівна тільки олівець застругала. Бухгалтер нарахував обом од
наково...*.

Марія Сидорівна запротестувала:
— Я сумлінно сиділа в кабінеті, навіть в магазин не виходила.
Го як же платити при такій ситуації? Спробуйте на то 

тему написати гумореску.
2. В сьогоднішньому випуску «Макогонової юшки» ми 

сповіщаємо про «чорний список» буфетниці ГІ. Бабенко. 
Як з’ясувалось, вона «продала» товари в кредит 47 сво
їм знайомим. Цікаво, ці хлопці повертали гроші з сімей
ного бюджету чи з якогось іншого гаманця? Уявіть собі, 
як проходила ця оказія в буфеті і посмійтеся (теж в гу
моресці).

ЯКЩО покласти на стіл 
ковбасу двох сортів 

— «Краківську» і «При
карпатську», — то не ко
жен збагне одразу, яка 
між ними різниця. Тільки 
один кілограм «Краків
ської» коштує 3 карбо
ванці 60 копійок, а 
«Прикарпатської» на 0,4 
карбованця "Дешевше. 
Про це знає лише бу
фетниця буфету № 40 за
водської їдальні № 56 
Т. Фітенко. А на такому 
заводі, як «Червона зір
ка», де працює не одна 
тисяча робітників, думає 
вена собі, можна при
мудритись до будь-яких 
комбінацій. Отже хай 
«Прикарпатська» буде 
«Краківською». В буфет
них цінах всеодно ніхто 
не розуміється. Продала 
кілограм такої ковбаси— 
і є в кишені сорок 
келійок. Ще кілограм, 
ще...

Стривайте, є ж різні люди, 
можуть попросити бланк на
кладної відомості. Про не 
теж подумала буфетниця. 
Взяла та й поцупила з бух
галтерії їдальні чистенький 
бланк і заповнила його як 
слід... Тепер можна діяти

«КРАКІВСЬКА» ПІДВЕЛА.^
баз гіобоюпаиь. Документа
ція підтверджує, що ковбаса 
справді «Краківська». І пі
шло...

Та робітниці механоскла
дального цеху А. Мальцева 
і ЛІ. Галинська не повірили 
Г. Фітенко. Бо про сорт і 
ціпи вони знають не гірше 
за буфетницю.

Громадський контролер 
управління держінспекції по 
якості товарів і торгівлі 
А. Іванов за сигналом ро
бітників перевіряв, з чого 
починалась така «ситуація». 
І хитрість Т. Фітенко одра
зу згасла. В пояснювальній 
записці буфетниця вивела: 
«Ковбасу продавала по під
вищених цінах. На це. зви
чайно, немає виправдання. 
Та прошу поблажливості...».

У ПРОДАВЦЯ буфету
№ 2 комбінату гро

мадського харчування 
Кіровоградської райспо- 
живспілки П. Бабенко 
визріла мрія іншого пла
ну. Вона вирішила про
давати товари в кредит 
і одкрила «чорний спи
сок». Знайомим хлопцям 
П. Бабенко «подарувала» 
на певний строк напоїв 
і закусок на 125 карбо
ванців 10 копійок. В день

перевірки боржники не 
встигли повернути в ка
су буфету 88 карбован
ців 90 копійок.

Буфет, про який ми зга
дуємо, розташований на те
риторії Кіровоградської між- 
райбазн пол кооп лісгосп торгу. 
Торгувати горілкою там не 
дозволено. Але Бабенко от
римувала зі складу алко
гольні напої І переводила їх 
на «чорний список». Це для 
неї. звичайно, вигідно...

«Ініціативу» досвідче
них порушників правил 
торгівлі перейняли і мо
лодші їх колеги. На
приклад, продавець мас 
гезину № 6 міськплодсІ- 
овочевого комбінату Во
лодимир Сидоренко за 
кілограм м'яса, ціна яко
го 1 карбованець 80 ко
пійок, брав 2 карбован
ці. Подейкують, ніби він 
просто зробив дрібну 
помилку. Бо, як каже 
сам Сидоренко, він ду
же любить торгівлю. 
Особливо м’ясом... От 
тільки він ще не може 
розрізнити, де м’ясо піс
не, а де жирне...

В. СМИРНОВ.

«НАЛЯЖЕМО ГУРТОМ»
Запаморочений щастям я був 

рівно одну добу. Бо, отримавши 
ордер на квартиру, знав, що те
пер ніякої негожої мороки не ма
тиму. Адже будинок з усіма ко
мунальними зручностями.

Вселяюсь в квартиру і місяць ні
кому не розповідаю про переміні! 
у моєму настрої. Готуюсь до но
восілля.
вже н 
ють, що не запрошу їх повесели
тись. А я чекаю. Чекаю, поки під
ключать газ. Бо як же без гаря
чої страви 
ги? Щодня 
їдальню. У
мо примус,

Хлопці з нашого цеху 
сердитись почали, дума-

святковий стіл накри- 
з дружиною бігаю в 
вихідні дні розпалює- 
а в понеділок дружи

ла береться білити па кухні стіпп,

бо вся стеля вкуріла. Потім знову 
було незручно запрошувати гос
тей, — у сусіда, що живе наді 
мною, тріснула труба, і вода по
текла по стінах аж до мого ліж
ка.

Якось завітав до мене сусід: 
—Давай трояка.
— Навіщо?
— Наляжемо гуртом! Будемо стіни у 

під'їздах заново білити. Бачиш же, як 
сиплеться все; доторкнешся до стіни 
— і пальто в крейді. Жаль їм було 
крохмалю чи клею додати. І на панелі 
є пропозиція зібрати гроші, бо ці на 
долоню вищі СХІДЦІВ — гості, 
вийдуть 
тнрають

Хлопці
—Ми і 

тебе.
І тоді я приніс па кухню ажтрп

коли 
на п’ятий поверх, теж поші- 

па.тьта.ми стіни... 
мої не стсрпілп:
без новосілля прийдемо до

примуси, почав варити і смажити, 
Звісно, новосілля було. Тільки гос
ті пішли додому з ніг до голови в 
крейді...

А 
хтось 
щані

ІІе
гаю
вельне управління № 2 комбінату 
«Кіровоградважбуд». Це їхні май
стри по провулку Ковалівському 
(будинок № 11/7) так постарались. 
А газ, либонь, вам пустять аж че
рез півроку. Бо в БМУ № 8 ще 
тільки папери на якусь газову 
щільність складають.

Монолог новосела записав
М. ВІНЦЕВИЙ,

м. Кіровоград.

примуси,

на ранок нова морока — 
заліз у підвал і лідпалпв^о- 
комірчини.
вірите, то в мене тепер бя- 
мороки, подзвоніть у буді-

ПОНЕДІ'ІОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 

»- Телевісті. (К). 11.18 — Те
лефільм «Командор Серхіо», 
(К), 11.35 «Шкільний ек
ран». Фізика для учнів 7-го 
класу. (К). 16.25 — «Поезія 
О. С. Пушкіна». Навчальна

передача з літератури. (М). 
17.00 — «Трибуна депутата». 
(Кіровоград). 17.20 — Теле
фільм. (Кіровоград). 17.30 — 
Республіканська фізико-ма- 
тематична школа. (К). 18.00 — 
Новини. (М). 18.10 — Концерт. 
(Кіровоград). 19.00 — Кольо 
рове телебачення. Естрадний 
концерт. (М). 12.50 — Прем’єра 
телевізійного художнього філь
му «Бути людиною». 1 серія. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кольорове телеба
чення. Прем’єра телевізійного 
художнього фільму «Бути 
людиною». 2 серія. (М). 22.40 
— Кольорове телебачення. 
Спортивний щоденник. (М). 
23.10 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.30 — 
Для школярів. «Вогнище». 
(М). 18.00 — Для дітей. «Сур
мач». (К). 18.30 — «Всі резер-

ви — в план». (Харків). 19.00 
— Програма «Вісті». (К). 19.30 
—■ «Телевізійний скрап поша
ни». (Донецьк). 20.15 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час», (ЛІ). 21.30 — 
Творчий вечір композитор« 
Ю. Знатоков». (Одеса). 22.30 — 
Вечірні новини. (К).

вівторок
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 

Новини. (М). 9.45 — Теленарис. 
«Літо врожайного року». (М). 
10.15 — Кольорове телебачен
ня. «Бути людиною». Телепі- 
зійннй художній фільм. 1 се
рія. (М). 11.20 — Телевісті.
(К). 11.35 — «Шкільний ек
ран». Українська література 
для учнів 10-го класу. (К).

16.15 — «Наука — сьогодні». 
До Дня енергетика. (М). 16.45
— «Російська мова». (М). 17.30 
—• Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Приходь, казко». (М). 
18.00 — «Хроніка тижня». (Кі
ровоград). 18.10 — «Уоага: 
досвід». (Кіровоград). 18.40 — 
Кольорове телебачення. «Наші 
сусіди». (М). 19.25 — Худож
ній фільм «Лісова балада». 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програмп 
«Час». (Лі). 21.30 — Концерт 
радянської пісні. (Лі.ніп). 22.15
— Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55- 
За накресленнями XXIV з’їзду 
КПРС. «Трудовий переклик». 
(Дніпропетровськ). 18.00 —
«Скарби народу», (Донецьк).

18.30 — «Ви про ваших дру
зів», (К). 19.00 — Програма
«Вісті». (К). 19.25 — «Суд то
варишів». Репортаж з москов
ського заводу. (М). 10.50 — 
Концерт майстрів мистецтв і 
учасників художньої самаді*

яльності Литовської PCP. (М), 
21.00 — Програма «Час». (М), 
21.30 — Кольорове телебачень 
ня. Прем’єра тслевйіИюго 
музичного фільму «Л. В.'*рет« 
хобсн». «Четверга симфонія»» 
(М). 22.25 — Іїопннн. (М).

Наша адреса і телефони і
_______Ц-ї
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» «=. 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСЛ1У, г. Кировоград,

ПОГОДА

15 грудня па території області і міста Кіровограда ; 
буде хмарно, сніг, хуртовина. Вітер південно-захід
ний, 15—19 метрів на секунду. Температура повітря 
в області 0—4, в місті 0—2 градуси морозу.

За даними Українського бюро погоди, 16—17 гру
дня буде хмарно з проясненнями, сніг, місцями хурто
вина. Вітер західний, 10—15 метрів на секунду. Тем
пература повітря Ю грудня вночі 3—8 градусів мо
рову, вдень близько нуля, 17 грудня вночі 7—12, 
удень 2—7 градусів морозу.
МЯМММННВЯВВМі^ШВННМВНИМБаІвВНЕІвІвІвММИЯВВВННИЯ£7:7:'>

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

316050, ГСП, Кіровотрад-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря те відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди,
•ідділу листів І масової роботи — 2*45*36, відділу вій* 
ськово-латріотичнсго виховання та спорту — 2*46*87»
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